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 دهیچک
ترشحات رزینی گیاه، دارای خواص دارویی عنوان ماده اعتیادآوری است که سو مصرف آن یک مشکل فراگیر جهانی است. حشیش یا کانابیس به: زمینه و هدف

باشند. لذا مطالعه حاضر مزانشیمی مشتق از چربی در مهندسی بافت و پیوند اعضاء دارای کاربرد وسیعی میهای بنیادی گردانی فراوانی است. سلولو روان

 های صحرایی انجام گردید.های بنیادی مزانشیمی چربی موشی گیاه کانابیس بر رشد و تکثیر سلولباهدف بررسی اثر عصاره

ها، مزانشیمی بودن استخراج و پس از کشت آنهای صحرایی نر بالغ موشمزانشیمی از بافت چربی  های بنیادیدر این مطالعه تجربی سلول ها:مواد و روش

تائید گردید. در پاساژ چهارم کشت سلولی، اثر  CD105-RPEو  CD34- RPE ،CD90-RPEهای کونژگه بادیواسطه آنتیفلوسایتومتری و بهها با روش سلول

 بررسی گردید. MTTها توسط تست روز بر روند رشد این سلول 7الی  1در طول مدت  1000و  ng/ml 100های سمیت کانابیس در غلظت

ساعت بعد از انتقال به فالسک کشت سلولی، کامالً به کف فالسک چسبیدند. بر اساس نتایج فلوسایتومتری هویت  32های مشتق از بافت چربی، سلول نتایج:

نیز حاکی از افزایش معنادار  MTTهای بنیادی مزانشیمی چربی بابیان مارکرهای مزانشیمی و عدم بیان مارکرهای هماتوپویتیک تائید شد. نتایج آزمون سلول

 بود. >p 00/0در مقایسه با گروه کنترل در سطح های تحت تیمار با کانابیس تا روز ششم ها تا روز سوم و سپس کاهش معنادار رشد سلولرشد سلول

ای بنیادی هزمان مصرف دارای اثرات تحریکی و یا مهاری بر میزان رشد سلولصورت وابسته به مدتنتایج این بررسی نشان داد که کانابیس بهگیری: نتیجه

 گردد.مزانشیمی مشتق از بافت چربی می
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 مقدمه
خانواده از  دارگلشاهدانه یا کانابیس گیاهی علفی و 

Cannabaceae که دارای سه گونه  استsativa ، indica و

ruderalis یا ترشحات رزینی گونه  صمغ .استCannabis sativa 

که دارای خواص  استحشیش و یا مارجوانا مشهور  عنوانبه

ترکیب  700بیش از  تاکنون (.1است )ی گردانرواندارویی و 

یدها، نظیر ترپنوئ طبیعی کانابینوئیدی و غیر کانابینوئیدی

ها، ها، فالونوئیددار، کربوهیدراتها، ترکیبات نیتروژنهیدروکربن

های ساده، های غیر کانابینوئیدی، الکلاسیدهای چرب، فنول

اه کانابیس ها در گیها، اسیدها، استرها، الکتونآلدهیدها، کتون

 102در عصاره گیاه کانابیس بیش از  (.3است ) شدهییشناسا

ماده  نیترمهم(. 2است ) شدهییشناسانوع ترکیب کانابینوئیدی 

کانابینوئیدی موجود در عصاره گیاه کانابیس ترکیب  گردانروان

THC تتراهیدروکانابینول( است که قادر به تحریک  -1 -)دلتا

بدن انسان  در (.2است )ی کانابینوئیدی موجود در بدن هارندهیگ

است که  شدهییشناساCB2  وCB1 نوع گیرنده کانابینوئیدی 3

در یک بررسی نشان (. 0کنند )یمعمل  هانیپروتئ Gدر ارتباط با 

اکسیدانی بوده و داده شد که کانابینوئیدها دارای خواص آنتی

پژوهشیمقاله   

 

م های بنیادی، دانشگاه علومرکز تحقیقات و فناوری سلول مهربانی، داوود :مسئول نویسنده*
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(. مطالعات 6دهند )افزایش میحفاظت شیمیایی از بدن حیوان را 

اند که عصاره گیاه کانابیس دارای ترکیباتی با نشان داده

الل که قادر به ایجاد اخت استهای ضدالتهابی و آپوپتوتیک ویژگی

(. 8، 7هستند )های بنیادی مزانشیمی رشد سلول درروند

شاهدانه یا کانبیس باعث تغییر در تعادل بیو شیمیایی بدن 

بدن را تحت تأثیر قرار  هایها و اندامتعدادی از سیستمشود و می

کننده خصوصاً جوانان دهد و باعث وابسته شدن فرد مصرفمی

در افراد  گردد و به دلیل قابلیت حل شدن باال در چربی،می

(. با توجه به 1است )کننده دارای ماندگاری نسبتاً طوالنی مصرف

-نالوگاز آ نابینوئیدها،نئوپالستیک و ضدتوموری کاخواص آنتی

-یی نظیر سرطان استفادههایماریبدر درمان  THCهای صناعی 

اند که (. مطالعات حیوانی نشان داده10شود )های زیادی می

ی تومورهای مغزی و منجر به کاهش اندازه THCتزریق موضعی 

های سلول (.11) شودمانی حیوان میزمان زندهافزایش مدت

 عنوانبهی هستند که اافتهیتخصص ریغهای بنیادی سلول

و با داشتن قدرت  شوندیمهای اجدادی یا پیشرو نامیده سلول

 یهابافت، توانایی ساخت هاسلولخودنوزایی و تمایز به سایر 

با های بنیادی (. سلول13باشند )یممختلفی را در بدن دارا 

ی ضدآپوپتوتیک، تسریع در فرایند رگ زایی و هایژگیو داشتن

قدرت میتوز باال و همچنین توانایی زیاد در جهت تمایز یافتن به 

 (.12هستند )در مهندسی بافت دارای نقش کلیدی  هاسلولسایر 

تحت شرایط مناسب کشت های بنیادی مزانشیمی سلول

توانند به یمی مناسب، هامحرکسلولی و با استفاده از 

استخوان،  ازجملهمزودرمی  منشأبا  هایسلولی هاماندود

آندودرمی مانند  هایسلولغضروف، چربی، ماهیچه و تاندون و 

متمایز  هانوروناکتودرمی نظیر  هایسلولهای کبدی و سلول

از بافت چربی  آمدهدستبههای مزانشیمی (. سلول12شوند )

های با ماهیت مزانشیمی دارای ظاهری همانند سایر سلول

بوده که قادر هستند ضمن اتصال به کف ظروف  شکلیدوک

بنیادی  هایی سطحی مشابه با سلولنشانگرهاو بیان  پالستیکی

 دابنی سلولی تمایز یهاردهمشتق از مغز استخوان به انواعی از 

(10 ،16.) 

های مزانشیمی مشتق از اند که سلولدهمطالعات نشان دا 

چربی بعد از پاساژ چهارم سلولی جمعیتی هموژن با ظاهری 

های مزانشیمی مشتق از (. سلول17) کنندیمفیبروپالستی پیدا 

های مغز استخوان دارای توان تکثیر چربی در مقایسه با سلول

باالتری هستند و کمتر دچار پیری، تغییر فنوتیپ و تمایز خود 

( و به دلیل داشتن مزایایی مانند مقاومت 18شوند )به خودی می

بیشتر نسبت به مغز استخوان، نداشتن محدودیت تعداد نمونه و 

 ددسترسی آسان به حجم بزرگی از چربی طی رونقدرت تکثیر و 

ای هاز سلول ترمناسبکارهای درمانی بسیار  جهت ،لیپوساکشن

-ویژگی (.30،11باشند )یممزانشیمی مشتق از مغز استخوان 

های بنیادی مزانشیمی موجود هایی همچون درصد باالی سلول

م ها، حداقل تهاجاین سلولدر در بافت چربی، قدرت تکثیری باال 

وگوس های اتولسلول نیتأم برای دستیابی به بافت چربی و امکان

های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت باعث شده است که سلول

الی جهت کاربردهای کلینیکی و سلول درمانی چربی، منبع ایده

 گردانروانبا توجه به آنکه امروزه سوءمصرف مواد  (.31باشند )

 نیترمهمی اجتماعی، جسمانی و یکی از هابیآساز ناگوارترین 

ی اخیر، هاسالمعضالت پزشکی است و با عنایت به آنکه در 

مصرف این مواد حتی در بین دانش آموزان مدارس و  متأسفانه

(. لذا بررسی اثرات 33است )رو به افزایش  هادانشگاهدانشجویان 

 یاژهیوبر ساختارهای مختلف بدن از اهمیت  گردانرواناین ماده 

مطالعه حاضر باهدف بررسی اثر برخوردار است و بر همین اساس 

های بنیادی مشتق از بافت عصاره گیاه کانابیس بر رشد سلول

 های صحرایی نر بالغ انجام گردید.چربی موش
 

 
  هامواد و روش

های بنیادی تهیه سلول منظوربه، یمطالعه تجربدر این 

ضمن رعایت اصول اخالقی کار با  شده از بافت چربیمشتق

سر موش صحرایی نر بالغ با میانگین  0از  آزمایشگاهیحیوانات 

هفته  8تا  7و با میانگین سنی  گرم 330الی  300حدود  وزنی در

 استفاده شد.

ی هیدروالکلی گیاه کانابیس به روش در این بررسی عصاره

با  های گیاه کانابیستهیه گردید. بدین منظور برگ پرکوالسیون

واحد شیراز و مرکز مبارزه با مواد  هماهنگی دانشگاه آزاد اسالمی

مخدر تهیه و در محیط تاریک و بدون رطوبت خشک گردید. 

ی گیاه کانابیس با استفاده شدهخشکی موجود در برگ عصاره

حالل استخراج شد.  عنوانبه (Merck-Germany) %70اتانول از 

محلول در ، آمدهدستبهجهت حذف کامل حالل از عصاره 

درجه و گردش  20با دمای  (IKA- Germany)دستگاه روتاری 

د. در پایان عصاره با استفاده از پمپ دور در دقیقه قرار داده ش 00

ی ادر ظروف شیشه شدههیتهی کامالً تغلیظ گردید. عصاره خأل
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-ریخته و برای انجام مراحل بعدی در یخچال نگهداری شد. رقیق

ها با استفاده از اتانول و آب ی سلولههسازی عصاره جهت مواج

ی مقطر صورت پذیرفت. جهت سنجش میزان سمیت عصاره

در این پژوهش از روش  استفادهقابلهیدروالکلی و تعیین دوز 

MTT  (.32شد )استفاده 

 هوشیببعد از ابتدا  در این مطالعه جت تهیه بافت چربی 

 نیضدعفو پس از و هاو کشتن آنتوسط کلروفرم  نمودن حیوانات

چربی  یهابافت ،%70احیه شکم با محلول الکل ن نمودن

و ا هاز نواحی زیر جلدی پایین شکم و اطراف کلیه شدهاستخراج

استریل محتوی  (BD-USA، در فالکون )در شرایط کامالً استریل

لین سیبیوتیک پنی( و یک درصد آنتیPBSفسفاته )سالین بافری 

آمفوتریسین قرار داده شدند و  قارچضد استرپتومایسین و 

بر  هاونهنمهای محتوی پیشگیری از فساد بافتی، فالکون منظوربه

زمان ممکن  نیترکوتاهروی مقادیری از یخ قرار داده شدند و در 

به آزمایشگاه کشت سلول مرکز تحقیقات فناوری دانشگاه علوم 

 شدههیته چربی یهانمونهپزشکی شیراز انتقال داده شدند. سپس 

در زیر هود المینار به قطعات ریزتری تبدیل شدند و برای حذف 

 PBS (Gibco-USA) چندین بار توسط محلول های خونی،سلول

شستشو داده شدند و در هر بار محلول رویی دور ریخته شد. آنگاه 

در صد  3/0لیتر آنزیم کالژناز میلی 6حدود بعد از اضافه نمودن 

با  در حمام آب گرمدقیقه  60به مدت  هاآن ،هانمونهبه  1نوع 

ی آنزیمی، ی تجزیهاز مرحله بعد. ندشد قرار داده 27℃ دمای

برای مخلوط  وخارج  حمام آب گرم ها ازنمونه محتویفالکون 

لی سلومحلول گرفت.  انجامپیپتاژ  ،آنزیم با محیطبهتر شدن 

 2 تا 3و به تعداد  rpm1300حاصل به مدت پنج دقیقه با دور 

روغن و بافت چربی سپس . گردیددر دمای اتاق سانتریفیوژ بار 

-حذف گردید. رسوب ته فالکون که حاوی سلول یآرامرویی به

-orang) 70 هایی چربی بود به فالسکنشین شدههای ته

USA ) مخصوص کشت سلولی حاویDMEM  وFBS10% 

(Biowest-USA )ها در درون فالسک آخردر  انتقال داده شدند و

 27℃( MEMMERT GERMANY-Incubator 2CO) انکوباتور

محیط . ندساعت قرار داده شد 32برای مدت  2CO %0و حاوی 

 راکمت کهزمانی تعویض گردید. بارکروز ی 3 در هرها کشت سلول

 استفاده با رسید کشت فالسک حجم درصد 10 میزانبه  سلولی

های چسبیده به کف ظرف جدا ، سلولTrypsin-EDTA آنزیم از

 FBSحاوی  DMEMدر محیط کشت  2به  1شدند و به نسبت 

ها های جداشده آنسپس با توجه به تعداد سلول .رقیق گردیدند

 درصد 10 حاوی کشت محیط با جدید کشت هایفالسک به

FBS و دندش داده انتقال( نیلیسیبیوتیک )پنو یک درصد آنتی 

 و گرادسانتی درجه 27 دمایی شرایط با انکوباتور داخلبهمجدداً 

این مراحل رشد  در .شدندبازگردانده  کربن اکسیددی درصد 0

ها توسط میکروسکوپ معکوس بررسی گردید. در این سلول

ی انجام و پس ریگنمونهروز از  8پس از  باًیتقرپاساژ اول  مطالعه

ها آغاز شد شمارش سلولی فالسک ،روز از پاساژ دوم 8از گذشت 

روز نیز انجام گردید.  6نیز پس از گذشت  هانمونهو پاساژ سوم 

رسیدند، پاساژ دادن  %10حدود به تراکم  هاسلول نکهیبعدازا

 mg/kg یهامواجهه با دوز انجام گردید تا در پاساژ چهارم هانمونه

 (.32) دیگردعصاره کانابیس انجام  1000و  100

های بنیادی تائید هویت سلول منظوربهدر این مطالعه 

این روش از  در گردید. مزانشیمی از روش فلوسایتومتری استفاده

-Anti-CD90 (µl2 ،)Anti-CD34(µl2 ،)Antiهای بادیآنتی

CD44 (µl2 ،)Anti-CD73 (µl2 استفاده گردید. بدین ترتیب )

-میلی میون کمیکروتیوب ی 0پاساژ چهارم در  سلول 10000که 

به آن اضافه  PBSلیتر محلول لیتری ریخته شد و یک میلی

افه بادی اضهیچ آنتی (کنترل منفی)ها گردید. به یکی از نمونه

، PBSو شستشو با  اتاقدقیقه نگهداری در دمای  30نشد. پس از 

حاضر برای  در مطالعهانجام شد.  FACSort فلوسایتومتری توسط

 منظوربهو  MTTسنجش میزان سمیت کانابیس از روش 

های بنیادی مزانشیمی سنجش میزان بیان مارکرهای ویژه سلول

ی و ارزیابی قرار موردبررس CD73, CD45بافت چربی، مارکرهای 

 RT-PCRدر این مطالعه جهت انجام مراحل  عالوهبه (.1گرفتند )

های مختلف سلولی، طبق پروتکل از نمونه RNAپس از استخراج 

ی RNAآزما( غلظت  زیتجه کتا)ی RNAکیت استخراج 

توسط اسپکتروفوتومتر تعیین گردید. ساخت  آمدهدستبه

cDNA  در واکنش رونویسی معکوس با استفاده از کیت فرمنتاز

، PCR bufferبا دیگر مواد واکنش شامل  cDNAانجام شد. 

2MgCl ،O2H ،dNTPmix،Taq DNA Polymerase  و

( مخلوط گردید. سپس CD73 و CD45 یبرا) Rو  Fپرایمرهای 

ثانیه  20میکروتیوب در دستگاه ترموسایکلر قرار گرفت و به مدت 

)اتصال  62℃ثانیه در دمای  20)دناتوراسیون(، 10℃دمای در 

دقیقه در دمای  3 تاًینهاو  73℃ثانیه نیز در دمای  20پرایمر(، 

 لیطوجهت  73℃دقیقه در  0جهت دناتوراسیون اولیه و  10℃

جهت  PCRی نهایی چرخه تکثیر انجام شد. محصوالت ساز

( DNA safe stainبه کمک سایبرگرین ) موردنظرحضور باندهای 
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 دشدهیتولدرصد برده شد و باندهای  0/1الکتروفورز به روی ژل 

داکت ( با کمک سیستم ژلUVفرابنفش )تحت تابش 

 6سرعت رشد سلولی  شیمنظور پابه ی قرار گرفت وموردبررس

دو  چربیهای بنیادی مزانشیمی حاوی سلول یاحفره 32پلیت 

شده با  ی تیمارهاگروهو پلیت به ازای هر سه گروه کنترل 

حشیش در پاساژ چهارم  mg/kg 1000 و mg/kg 100دوزهای 

لیتر محیط سلول در یک میلی 10000د )هر حفره گردیتهیه 

پلیت در انکوباتور قرار داده شدند. از روز بعد،  6کشت کامل(. هر 

ها شده، محیط کشت آنسه حفره از هر پلیت در نظر گرفته

از کف  Trypsin/EDTAشسته و با  PBSها با خارج، سلول

فالسک کشت جدا شدند. پس از سانتریفیوژ، مایع رویی را دور 

 محیط کشتحدود یک میلی ریخته و به رسوب سلولی حاصله، 

ها کامالً معلق شدند. سپس کامل افزوده و با پیپت کردن سلول

میکرولیتر رنگ تریپان  7میکرولیتر از این مخلوط سلولی با  7

مخلوط کرده و این مخلوط بین المل و الم نئوبار قرار داده بلو 

مربع اطراف شمارش و طبق  2های موجود در شد. تعداد سلول

 گردید:لیتر محاسبه ها در هر میلیفرمول زیر تعداد سلول

𝑁 =
𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4

4
× 2 × 𝑣1 × 10000 

 به ترتیب فوق تا هشت روز متوالی تکرار شد. هاسلولشمارش  

رای ب ازیموردنارزیابی روند رشد سلولی در آزمایشگاه، زمان  جهت

استفاده از فرمول زیر  با زین هاسلولشدن جمعیت  دو برابر

ی تجربی و هاگروهدر  و سپس منحنی رشد سلولی محاسبه شد

 (.30) دیگردمقایسه  باهمکنترل 

                                                           
 

 
e = neperian number                                                                      eLn = log

T: incubation time in hours                                                                                             

Xb: cell number at the beginning of the incubation time         

Xe: cell number at the end of the incubation time 
 

با استفاده از آمده در این پژوهش دستبه یهادادهدر پایان 

توسط آزمون آماری آنالیز واریانس و  SPSS-21 افزارنرم

در  هادادهاختالف  داریامعن مورد آنالیز قرار گرفتند و طرفهکی

 گرفته شد. در نظر>p 00/0 سطح

 
 نتایج

 ی این مطالعه نشان داد کههادادهنتایج حاصل از آنالیز 

 13 ی شدناز سپر بعدشده از بافت چربی،  مشتقهای سلول

به کف فالسک  ساعت از انتقال به فالسک کشت سلولی،

بودند ها کروی شکل ساعت اول کشت، سلول 6طی  و چسبیدند

طور ها بهسلول این ساعت از زمان کشت، 32از گذشت  اما بعد

ی مهم هانشانهکه از  گردیدند شکلیکامل چسبیده و دوک

های ویژگیو ازنظر  دیآیم حساببهنشیمی های مزاسلول

روز  2بعد از . های فیبروبالست بودندسلول همانند کمورفولوژی

 درصد کف ظرف کشت را پر کرده بودند 10حدود  در هاکه سلول

های بنیادی جداشده از بافت چربی با سلول ،اولین پاساژ و در

ن از اولی پس کهیطوربه شروع به تکثیر نمودند،سرعت زیادی 

ها تقریباً دو روز بود. این زمان دو برابر شدن سلول ،پاساژ سلولی

1 volume 

 
 2و  1، 0ی پاساژهااز بافت چربی در  جداشدههای بنیادی مزانشیمی تصویر سلول -1شکل 

 .است هاسلولویژگی مزانشیمی این  دیمؤها بودن آن شکلیدوک* 
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ها پس از پاساژ سوم )حدود ده روز پس از کشت اولیه( سلول

برای قابلیت استفاده دارای ظاهری یکنواخت و هموژن بودند و 

 (.1)شکل  را داشتندمراحل بعدی مطالعه انجام 

 تاز بافای بنیادی حاصل هجهت تائید مزانشیمی بودن سلول

اد که نشان د آمدهدستبهچربی پس از انجام فلوسیتومتری نتایج 

 بیان مارکرهای سطحی غیر هماتوپویتیک ازنظرها این سلول

CD105  و CD90 بیان مارکر هماتوپویتیک ازنظرمثبت و CD34 

ای هسلولبودن  نبنیادی هایویژگی دیکه مؤ باشندمنفی می

 .(3از بافت چربی است )شکل شده استخراج

همچنین بر اساس نمودار منحنی رشد سلولی، در مقایسه با 

از بافت چربی، در اثر  جداشدهی بنیادی هاسلولگروه کنترل، 

، 1000و  ng/ml100 مواجهه با عصاره گیاه کانابیس در دوزهای

. دهندیمرا نشان  هاسلولدر ابتدا افزایش رشد و تعداد 

 هایی که تحت تیمار با دوزهایدر مورد سلول کهیطوربه

ng/ml100  و ng/ml1000  از روز صفر  اندبودهعصاره کانابیس

تا روز ششم روند  بعدازآنتا روز سوم، رشد تصاعدی داشته و 

رشد سلولی در  روند کاهشرشد رو به کاهش بوده که این 

ای هشدیدتر از سلول ng/ml 1000های تحت تیمار با دوز سلول

و از آن به بعد روند رشد  است ng/ml100 تحت تیمار با دوز 

 (.1نمودار است )ثابت مانده  باًیتقرسلولی در هر دو گروه 
 

  بحث

 جداشدههای مزانشیمی نتایج این مطالعه نشان داد که سلول

بوده و  شکلیدوکاز بافت چربی در محیط کشت دارای ظاهری 

 CD34ندوتلیالی آهای سطحی سلولبیان نشانگر شناسایی  ازنظر

های بنیادی مزانشیمی سلول بیان مارکرهای ازنظرمنفی و 

CD90 و CD105 ها در حضور عصاره مثبت بود و نمودار رشد آن

 .ابدییمکاهش شدید  بعدازآنکانابیس در ابتدا افزایش و 

 
ویژگی  دهندهنشانباشند که ( منفی میCD34( مثبت و هماتوپویتیک )CD105 CD90,بیان مارکرهای سطحی غیر هماتوپویتیک ) -2شکل

 .است هاسلولمزانشیمی بودن این 

 

 
چربی در گروه  بافت ازجداشده  مزانشیمی بنیادی هایسلول رشد نمودار -.Error! No text of specified style in documentنمودار 

 1000و  ng/kg 100 یدوزهاکانابیس ساتیوا با  با تحت تیمار یهاگروهو  (فاقد تیمار) کنترل

 
 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

123456789

Control Cannabis sativa100 Cannabis sativa1000

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
85

10
5.

20
20

.1
0.

4.
26

.2
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ja
bs

.f
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 10

http://journal.fums.ac.ir/
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285105.2020.10.4.26.2
http://jabs.fums.ac.ir/article-1-2519-en.html


 

  
 

1193 زمستان | 4شماره  | دهمسال  |علوم زیست پزشکی پیشرفته مجله   

 

 و همکاران آرمان کمالی سروستانی

jabs.fums.ac.ir 

3888 

مطالعه دیگر ما نشان داد که عصاره گیاه کانابیس باعث  

یک  در (.36شود )التهاب، تحلیل و نکروزه شدن بافت چربی می

تتراهیدروکانابینول که یکی از -1-نشان داده شد که دلتا مطالعه

 بر کدگذاری ژنی برای استترکیبات مهم عصاره گیاه کانابیس 

(. در یک بررسی نشان داده 37گذارد )یم ریتأثرشد و آپوپتوز 

های در طی تمایز سلول 1ی کانابینوئیدی نوع هارندهیگشد که 

ی های بنیادی سلولبنیادی مزانشیمی، نقش پیش بقایی برا

در طی استرس حاد دارند و در طی تمایز  افتهیزیتمامزانشیمی 

ابد. یها افزایش میهای بنیادی مزانشیمی میزان این گیرندهسلول

همچنین فیتوکانابینوئیدهای اگزوژن تتراهیدروکانابینول باعث 

-های بنیادی مزانشیمی میکاهش بقاء و توانایی تمایزی سلول

است که کانابینوئیدها دارای اثرات  شدهداده نشان (.38شود )

رت از مهاج هستند وضدتکثیری بر تومورهای نواحی مختلف بدن 

کنند های موجود در توده سرطانی جلوگیری میسلول و تهاجم

دهند. کانابینوئیدها سایر و اجازه متاستاز به مناطق دورتر را نمی

یز م انرژی و التهاب را نمتابولیس ازجملهمراحل بیوشیمیایی بدن 

های اند که گیرنده(. مطالعات نشان داده31کنند )تعدیل می

CB1  توسط ژنNCR1  ی هابافتدر سراسر مغز و در بسیاری از

شود های بافت چربی کدگذاری و بیان میسلول ازجملهدیگر 

عصاره گیاه کانابیس با داشتن ترکیبات  احتماالًبنابراین ؛ (20)

بر رشد و  CB1ی هارندهیگیدی و از طریق اتصال به کانابینوئ

ذاشته گ ریتأثهای مزانشیمی مشتق از بافت چربی تکثیر سلول

 است.

افت ی وفوربهکانابینوئیدها که در عصاره گیاه کانابیس نیز 

همچنین در متابولیسم انرژی و افزایش توده چربی در  شوندیم

 THCاست که  شدهداده(. نشان 21بدن نقش مهمی دارند )

موجود در عصاره گیاه کانابیس در دوزهای پایین با داشتن خواص 

شود اکسیدانی باعث افزایش بقاء و تقویت تکثیر سلولی میآنتی

از طریق  ژهیوبهکه در دوزهای باال  است یحالو این در 

کانابینوئیدی و با ایجاد سمیت سلولی و از  CB1ی هارندهیگ

و تحریک روند آپوپتوز، باعث ها سلول ریوممرگطریق افزایش 

 یرعصبیغی سلولی عصبی و هاردهکاهش روند رشد سلولی در 

 افزایش رشد احتماالًبنابراین در پژوهش حاضر نیز ؛ (23شود )می

ی اول تیمار روزهاهای مزانشیمی مشتق از بافت چربی در سلول

 وز چهارم بهاز ر هاسلولو سپس کاهش شدید رشد و تکثیر این 

اکسیدانی آن در روزهای اول و به اثرات آنتی توانیمبعد را 

 تحریک روند آپوپتوز از روز چهارم به بعد نسبت داد. نشان

که یکی از ترکیبات مهم موجود در عصاره  THC استشده داده

ئیدی ی کانابینوهارندهیگهای و یکی از آگونیست گیاه کانابیس

 تنفسی زنجیره III و I، II کمپلکس در اختالل است، باعث

 تولید افزایش منجر به همچنین و شودمی میتوکندری

 شود و باعثها میمیتوکندری ها ازآن نشت و آزاد یهاکالیراد

 سطح و شده اکسیداتیو وضعیت درتوجه قابل تعادل عدم

 اکسیداتیو، استرس از ناشی لیپیدی پراکسیداسیون

دهد می افزایش را DNA آسیب و هانیپروتئ کربونیالسیون

س مصرف کانابی شد کهه در یک بررسی دیگر نیز نشان داد. (22)

 سطح فاکتورهای و افزایش اکسیداتیودر تعادل اختالل  منجر به

دهنده نشان گردد کهمی TNF-α و IL-1β، IL-6، IL-8 التهابی

بنابراین ؛ (22است ) اکسیداتیو تعادل در اختالل و التهاب افزایش

های مزانشیمی کاهش رشد سلول احتماالًدر پژوهش حاضر نیز 

مشتق از بافت چربی تحت تیمار با عصاره گیاه کانابیس به دلیل 

 .است DNAایجاد استرس اکسیداتیو و تخریب ساختار 

ه به وابست صورتبهترکیبات کانابینوئیدی اندوژن و اگزوژن  

 بیترتنیابه. باشندیمدوز قادر به کنترل تولید سلول در بالغین 

نداشته،  ی بر تکثیر سلولیریتأثکانابینوئیدها  مدتکوتاهاء که الق

القاء درازمدت کانابینوئیدهای اگزوژن این مراحل رشد  کهیدرحال

های محتوی (. میکروپارتیکل20دهد )قرار می ریتأثرا تحت 

THC باعث افزایش آپوپتوز، کاهش تکثیر سلولی و کاهش رگ-

در یک مطالعه نشان داده (. همچنین 26شود )زایی تومورها می

بیان ژن  افزایش شد که مصرف عصاره گیاه کانابیس باعث

(. لذا در پژوهش حاضر کاهش 27شود )می BAX پروآپوپتوتیک

های مزانشیمی چربی تحت تیمار با کانابیس را رشد سلول

به اثر این ترکیب در افزایش بیان ژن فوق و تحریک روند  توانیم

قاله در این م کهنیانسبت داد. با توجه به  هاسلولآپوپتوز در این 

آنالیز ترکیبات سازنده عصاره کانبیس صورت نگرفته است 

 قاًیقدگردد در مطالعه دیگر به این مهم توجه گردد تا پیشنهاد می

 موجود در عصاره مشخص گردد. مؤثرماده 
 

 گیرینتیجه

های بنیادی مشتق از بافت مطالعه حاضر نشان داد که سلول

چربی همانند سایر سلول بنیادی مزانشیمی دارای ظاهری 

 سطحی غیر هماتوپویتیکبیان مارکرهای  ازنظربود و  شکلیدوک

CD105 و CD90 بیان مارکر هماتوپویتیک ازنظرو  مثبت CD34 

و اگرچه حشیش یا عصاره کانابیس در روزهای  باشندمنفی می
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شود ولی از روز می هاسلولاول تیمار باعث تحریک رشد این 

ی های بنیادچهارم تیمار باعث کاهش شدید رشد و تکثیر سلول

 شود.مشتق از بافت چربی می
 

 تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از رساله دوره دکترای تخصصی آقای آرمان 

در کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی  که استکمالی سروستانی 

-E-IR-77 تحت شماره 1217واحد شیراز در سال 

MIAU.REC.80-B-139  و در مرکز تحقیقات به تصویب رسیده

از  لهیوسنیبد. است دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گردیده

تمامی افرادی که در اجرای این مطالعه همکاری نمودند صمیمانه 

 .دیآیم به عملتقدیر و تشکر 
 

 تعارض منافع
تعارض منافعی را اعالم  گونهچیهتمامی نویسندگان این مقاله 

 .اندننموده
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Abstract 
 

Background & Objective: Cannabis is an addictive substance that is a pervasive global 

problem. Cannabis has many medicinal and psychoactive properties. Adipose-derived 

mesenchymal stem cells (MSCs) are widely used in tissue engineering and organ 

transplantation. The aim of this study was to investigate the effect of cannabis on the growth 

and proliferation of adipose tissue MSCs in rats. 

Materials & Methods: In this experimental study, MSCs were extracted from the adipose 

tissue of adult male rats and after culturing and confirming that they are mesenchymal by 

flow cytometry method by CD34-RPE, CD90-RPE and CD105-RPE conjugated antibodies, 

in the fourth passage of cell culture, the effect of cannabis toxicity at concentrations of 100 

and1000 ng/mL during1to7 days on the growth process of these cells was investigated using 

MTT. 

Results: The cells detached from the adipose tissue could completely adhere to the floor of 

the flask, 24 hours after being transferred to the cell culture flasks. The results of flow 

cytometry showed that the expression of endothelial surface marker was negative and the 

expression of MSC markers was positive, which confirmed the basic identity of the extracted 

cells. The results of MTT also showed a significant increase in cell growth up to the third 

day and then a significant decrease in the growth of cannabis-treated cells up to the sixth 

day compared to the control group at P<0.05. 

Conclusion: The results showed that cannabis has a stimulatory or inhibitory effect on the 

growth rate of adipose tissue-derived MSCs depending on the duration of use. 
 

Keywords: Mesenchymal stem cells, adipose tissue, cannabis, rat 
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